
K DOHODĚ O ZAJIŠŤOVÁNÍ ZIMNÍHO HUMANITÁRNÍHO OPATŘENÍ
► * ' .* ,

NEZISKOVOU ORGANISACÍ SPOČÍVAJÍCÍ V ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
V TZV. KLOUBOVÝCH DOMECH č. 2021J.01 ze dne 6.12.2021

Účastnící:

Armáda spásy v České republice, z.s.
IČO: 40613411
se sídlem Petržílkova 2565/23,158 00 Praha 13-Stodůlky 
zastoupená Frankem Gjeruldsenem, národním velitelem 
bankovní spojenk^^^^^^^^Hvedený u

(dále také jako „Poskytovatel")

a

Arcidiecézní charita Praha
IČO: 43873499
se sídlem Londýnská 44,120 00 Praha 2 Vinohrady 
bankovní
zastoupená Ing. Jaroslavem Němcem, ředitelem ADCH Praha 

(dále také jako „Další poskytovatel")

(společně dále také jako „Poskytovatelé") 

na straně jedné

Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace zřízená Hlavním městem Prahou 
IČO: 708 78 277
se sídlem Žilinská 2769/2, Praha 4 - Záběhlice, PSČ 14100 
zastoupená Mgr. Martinem Šimáčkem, ředitelem

(dále také jako „Příjemce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle příslušných ustanovení právního řádu ČR, 
zejména pak dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 k dohodě o 
zajišťování zimního humanitárního opatření neziskovou organisací spočívající v zajištění 
provozu vtzv. kloubových domech č. 2021JL01 ze dne 6.12.2021, ve spojení s dohodou o 
přistoupení k dohodě o zajišťování zimního humanitárního opatření neziskovou organizací č.
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dne (to celé dále také jako „Dohoda"), (to celé dále jako „Dodatek
č. 1")

Účastníci po vzájemné dohodě tímto mění ustanovení 1.3.2. Dohody tak, že:

„1.2.3. Kapacita: Kloubové domy zajišťují přechodné ubytování pro osoby bez domova s kapacitou 64 
lůžek. Ubytování mohou využít muži i ženy."

1.2 Účastníci dále mění Rozpočet, a to Rozpočtem 2, jež je přílohou č. 1 Dohody, neboť do Rozpočtu byly 
chybně začleněny potraviny, které však součástí Rozpočtu od počátku účinnosti Dohody nejsou. 
Účastníci dohody proto přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 přikládají Rozpočet 2 k Dohodě.

2.1 V souvislosti s navýšením počtu lůžek a též v souladu s opravou chyby v Rozpočtu, obojí dle výše 
uvedeného čl. I. Dodatku č. í, Příjemce tímto schvaluje změnu Rozpočtu pro zajišťování Zimních 
opatření dle Dohody, ve znění Dodatku č. 1, a to ve výši dle následujících ustanovení tohoto čl. II. 
Dodatku č. 1.

2.2 Účastníci mění ustanovení 3.2. Dohody tak, že mění celkovou Úhradu za zajišťování Zimního opatření 
dle odst. 1.2. Dohody, ve znění Dodatku č. 1, resp. Rozpočtu, a Úhradu dále doplňují o Úhradu pro 
Dalšího poskytovatele, jak následuje:

2.2.1 Celková Úhrada za zajištění Zimního opatření pro Poskytovatele nově činí 1.164.688,-Kč bez
DPH, přičemž Příjemce bere na vědomí, že k úhradě Poskytovatele bude připočteno DPH ve 
výši 15%. Celková Úhrada za zajištění Zimního opatření pro Poskytovatele tak nově činí 
1.339.391,-Kč s DPH a je nepřekročitelná.

2.2.2 Celková úhrada za zajištění Zimního opatření pro Dalšího poskytovatele činí 831.600,- Kč bez
DPH a je nepřekročitelná.

2.3. Změna celkové Úhrady, resp. Rozpočtu je ve vztahu k Poskytovateli obsažena v Rozpočtu 2, jež je 
přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, ve vztahu k Dalšímu poskytovateli v Rozpočtu 3, jež je přílohou č. 
2 tohoto Dodatku č. 1.

III.

3.1. Účastníci prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti 
uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Z toho důvodu Účastníci ve 
vzájemné shodě označili informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem o registru smluv, 
což potvrzují svým podpisem. Takto bylo označeno zejména obchodní tajemství, utajované 
informace, informace chráněné právy duševního vlastnictví, informace chráněné, to vše ve smyslu 
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jejichž utajení Účastníci tímto zajišťují.

3.2. Účastníci zároveň prohlašují, že souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v tomto Dodatku č. 1 za 
současného splnění či. III. odst. 3.1. Dodatku č. 1. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí 
Příjemce.
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3.3. Pro účely uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ke kterému je Příjemce povinen dle zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, vymezují Účastníci cenu, případně hodnotu předmětu Dodatku č. 1 
ve vztahu k Poskytovateli ve výši - 1.391.766,-Kč bez DPH, ve vztahu k Dalšímu poskytovateli ve výši 
831.600,-Kč bez DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. V ostatním zůstává Dohoda nezměněna.

4.2. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich 
svobodné vůle a že si tento Dodatek č. 1 přečetli a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý 
z Účastníků.

Příloha č. 1: Rozpočet 2 
Příloha č. 2 : Rozpočet 3

V Praze dne
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V Praze dne

Za Poskytovatele: Za Příjemce:
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Jitka Modíitbová

Mgr. Martin
Datum: 2022.02.23 
14:40:48 +01WŠimáček

Mgr. Martin Šimáček

ředitelka Centra sociálních služeb B. Bureše, 

Armáda spásy

ředitel Centra sociálních služeb Praha, 

příspěvkové organizace

V Praze dne........................

Za Dalšího poskytovatele:
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Mgr. Stanislav Fiala 

zástupce ADCH v plné moci
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ROZPOČET 2 
Armáda spásy
Vyčíslení nákladů na ubytovnu Kloubový domy - zimní krizové ubytování, na období od 1.12. 2021 do 31. 3. 2022
za 4 měsíce 121 dní provozu

j Položka částka V poznámka
| kancelářské potřeby 8 000 tonery, papíry, drobné kancelářské potřeby - fakturuje AS

Ispotřeba drogerie 50 000
desinfekce, hyg. prostředky, mýdla, toal.papír, papírové 
ručníky, prací prášek - fakturuje AS

Ispotřeba zdravotnického materiálu 40 000
drobné zdrav.nástroje,obvazy,peroxid,náplasti,masti na rány - 
fakturuje AS

jpraní ložního prádla 0 zajištění externí firmou - fakturuje ADCh
[materiálové náklady celkem 98 000
|várnice 14 000 2 x 40 L - fakturuje AS
[varný barel 10 000 2 ks - fakturuje AS
Iplastový program / nádobí, příbory 20 400 fakturuje AS
[vysavače 2 ks 10 000 fakturuje AS
[rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby 10 000 fakturuje AS
[náhradní oblečení pro klienty 56 000 fakturuje AS
|3x set nočního prádla a ručníky 150 000 fakturuje AS
[internet 4 000 1000Kč/měsíc - fakturuje AS
[technické zajištění 274 400

Imzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele
618 000

8 úvazků PvSS (4 ADCh,4 AS); Koordinátor zimních
programů; DPP zdravotní sestra, DPP dovolená, nemoc, 
stravenky - fakturuje AS i ADCh

[osobní náklady celkem 618 000

režie 12% z nákladů 174 288 (náklady na správu a administraci projektu, personalistika, IT) 
fakturuje AS i ADCh

[celkové náklady za projekt 1 164 688
DPH 15% 174 703
Náklady celkem 1 339 391
Náklady měsíční 334 848



ROZPOČET 3

Arcidiecézní charita Praha
Vyčíslení nákladů na ubytovnu Kloubový domy - zimní krizové ubytování, na období od 1.12. 2021 do 31. 3. 2022
za 4 měsíce 121 dní provozu

Položka částka poznámka |
Potraviny 0
kancelářské potřeby 0 tonery, papíry, drobné kancelářské potřeby |

spotřeba drogerie 0
desinfekce, hyg. prostředky, mýdla, toal.papír, papírové I
ručníky, prací prášek |

spotřeba zdravotnického materiálu 0 drobné zdrav.nástroje,obvazy,peroxid,náplasti,masti na rány

praní ložního prádla 40 000 zajištění externí firmou |
materiálové náklady celkem 40 000 |
várnice 0
varný barel 0
plastový program / nádobí, příbory 0
vysavače 2 ks 0
rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby 0
náhradní oblečení pro klienty 0
3x set nočního prádla a ručníky 0
internet 0
technické zajištění 0 |

mzdové náklady vč. odvodů zaměstnavatele 752 000 4 úvazky PvSS (4 ADCH), DPP dovolená, nemoc, stravenky |

osobní náklady celkem 752 000

režie 5% z nákladů 39 600 (náklady na správu a administraci projektu, personalistika, IT)

celkové náklady za projekt 831 600
DPH 15%
Náklady celkem 831 600
Náklady měsíční 207 900 č>
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